
hitedet a lelkész, a gondnok, vagy más szolgálattevőhöz kapcsolod, 
mondván: ha tetszik nekem az illető személye, hiszek. 

Isten igazsága akkor is igazság marad, ha valaki gyarló szóval hir-
deti. Isten szeretete akkor is a legnagyobb szeretet lesz, ha valaki ar-
ról botladozó nyelvvel, halkan beszél. 

Ha érzed, hogy lelkedben súlyosabb igazságok születtek, ne fél j 
azokat kimondani, tudd meg: nem te mondod. Aki mondja, benned sok-
kal több, mint te vagy. Istennek benned lakozó lelke szólalt meg. 
Ámen. 

BIBLIAI FOGALMAK 

ADNI: ISTEN AD 

ApCsel 17,24—25 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami 
benne van . . . Ő ad mindenkinek életet, leheletet és 
mindent. 

Mt 5,45 Legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza nap-
ját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és ha-
misaknak. 

lKir 3,5 És ezt mondta Isten: Kérj valamit, és megadom ne-
ked! 

Précl 2,26 Mert annak az embernek, akit Ö jónak talál, böl-
csességet, tudást és örömet ad. 

* 

Jak 1,5 Ha pedig valaki nem elég bölcs, ké r jen bölcsessé-
get Istentől, aki készségesen és szemrehányás nél-
kül ad mindenkinek. 

5Móz 30,19 Élőtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az 
átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utó-
daid is! 

Jel 2,10b Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koroná-
ját! 
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Jer 31,33 

Zsid 8,10 

Mt 7,11 

Mt 7,7—8 

Mt 25,29 

Mk 4,11 

ApCsel 4,29 

lJn 3,1 

FIMBER AD 

Mt 22,21 

Péld 23,26 

Mt 19, 5—6 

Ef 5,33 

Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe 
írom be. És Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. 

* 

így szól az ,Úr: törvényeimet elméjükbe adom, és 
szívükbe írom azokat. 

* 

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat 
adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat 

a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle? 
* 

Kérjetek, és adatik n e k t e k . . . mert aki kér, mind 
kap. 

* 

Mert mindenkinek, akinek van, adatik, úgyhogy bő-
velkedni fog: attól pedig, akinek nincs, még az is 
elvétetik, amije van. 

* 

Nektek megadatott az Isten országának titka. 
* 

Most pedig Urunk . . . add meg szolgáidnak, hogy 
tel jes bátorsággal hirdesség igédet. 

* 

Lássátok, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk 
az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és 
azok is vagyunk. 

Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és 
Istennek, ami az Istené. 

* 

Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt 
utaimat! 

* 

Ezért hagyja el a férfi atyját és anyját, ragaszkodik 
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. ,Úgyhogy 
már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egy-
bekötött, ember azt el ne válassza. 

* 

Mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint 
önmagát, az asszony pedig tartsa tiszteletben a fér-
jét. 

* 
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Nít 7,9—10 Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, 
követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? 

lTim 5,8 Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem 
gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a 

hitetlennél. 

Jn 5,19 A fiú semmit sem tud tenni, ha nem látja, hogy mit 
tesz az atya, mert amit ö tesz, azt teszi a fiú is, hoz-
zá hasonló módon. 

Mt 18,5 És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevem-
ben, az engem fogad be. 

Ef 6,4 Ti pedig Atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, ha-
nem neveljétek az tJr tanítása szerint fegyelemmel 
és intéssel. 

Mt 15,4 Tiszteld atyádat és anyádat, és aki gyalázza atyját 
vagy anyját, halállal bűnhődjék. 

Mlc 10,19 Tudod a parancsolatokat: Ne ölj, ne paráználkodj, 
ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tisz-
teld atyádat és anyádat. 

Kol 3,20 Ti gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek 
minden tekintetben, mert ez kedves az Úrnak. 

Gal 6,6 Akit az igére tanítanak, az minden javából része-
sítse tanítóját. 

Fi] 2,29—30 Fogadjátok az .Ürban teljes örömmel, és becsüljétek 
meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért közel ju-
tott a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért. 

.205 



Róm 12,17 Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra le-
gyen gondotok, ami minden ember szemében jó. 

Fi] 2,3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágy-
ból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást 
magatoknál. 

lPét 2,17 Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvére-
ket szeressétek, az Istent féljétek. 

Róm 12,10 A testvérszeretetben legyetek egymás iránt figyel-
mesek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. 

Mt 5,9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiai-
nak neveztetnek. 

Ef 4,1—2 Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhi-
vattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türe-
lemmel. 

Mt 6,14 Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, 
nektek is megbocsát mennyei Atyátok. 

Róm 13,8 Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy 
egymást szeressétek. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Ha nem haladtál, elmaradtál, és ha azt mondtad: elég! — már el-
vesztél. (Augusztinusz) 

* 
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